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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 25. 4. 2013
Uznesenie č. 238
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo doplnený predložený program zasadnutia OcZ.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 239
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie kontrolu plnenia
uznesení zo zasadnutia OcZ konaného dňa 21. 2. 2013 a konštatovalo,
že prijaté uznesenia boli splnené.
Uznesenie č. 240
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu predsedníčky komisie o činnosti komisie
na ochranu mládeže pred negatívnymi vplyvmi pri OcZ.
Uznesenie č. 241
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu predsedu komisie o činnosti komisie mládeže a športu pri OcZ.
Uznesenie č. 242
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Plán práce komisie mládeže a športu pri OcZ na rok 2013.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 243
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Komunitný plán sociálnych
služieb obce Dolná Súča.
• Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce v spolupráci so sociálnou
komisiou pri OcZ a vedúcou zariadenia pre seniorov určiť zodpovedné
osoby za plnenie jednotlivých úloh.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 244
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo VZNO č. 1/2013 – o financovaní materskej školy a školských
zariadení zriadených na území obce
Dolná Súča.

Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 245
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Rozpočtové opatrenie č. 1
obce Dolná Súča.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 246
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu starostu obce k organizačnému zabezpečeniu festivalu dychových hudieb
Hečkova Súča 2013.
Uznesenie č. 247
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
Výkon uznesenia bol pozastavený, úplné znenie uznesenia je
uvedené v závere materiálu.
Uznesenie č. 248
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči na základe žiadosti vlastníkov
nehnuteľností nachádzajúcich sa
v časti extravilánu (Martinovec) k.
ú. Dolná Súča bezprostredne hraničiacom so zastavaným územím
obce Skalka nad Váhom zobralo
na vedomie nesúhlasné stanovisko
komisie výstavby, územného plánovania a ŽP a nesúhlasilo so zmenou
katastrálnej hranice, ktorá by bola
zároveň zmenou obecnej hranice
a začlenením nehnuteľností do k. ú.
Skalská Nová Ves obce Skalka nad
Váhom.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 249
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie stanovisko komisie výstavby, územného plánovania a ŽP, ktorá neodporúča schváliť
ponuku spoločnosti Enviroplasty pre
spracovanie separovaného odpadu
z dôvodu, že prezentácia prevádzky
neoslovila členov komisie.
Uznesenie č. 250
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo premiestnenie stavebných

strojov do priestorov hasičskej zbrojnice.
Termín bezodkladný: do 31. 5. 2013
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Úplné znenie uznesenia č. 247
• V súlade s § 13, (6) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a nariadení p o z a s t a v u j e m výkon
uznesenia OcZ v Dolnej Súči, pretože sa domnievam, že uznesenie č.
247-OZ/2013 odporuje zákonu a je
pre obec zjavne nevýhodné:
Uznesenie č. 247
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo po doplnení zmluvu o budúcej zmluve o nájme nebytových
priestorov v budove súp. č. 664 na
predmet podnikania:
1. „Kozmetický salón – manikúra
pedikúra“ pre DUO ZH, s. r. o.,
Stupava v zastúpení Katarína
Masaryková s tým, že prenajímateľ s nájomcom zabezpečí zmenu účelu z bytových priestorov na
nebytové priestory so zápisom do
katastra nehnuteľností. Platnosť
novej zmluvy bude plynúť až po
zmene klasifikácie priestorov.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
V Dolnej Súči 29. 4. 2013
Ing. Pavol Kvasnica, starosta obce
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 27. 6. 2013
Uznesenie č. 251
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo predložený doplnený program zasadnutia OcZ.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 252
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie kontrolu plnenia
uznesení zo zasadnutia OcZ konaného dňa 25. 4. 2013 a konštatovalo,
že prijaté uznesenia boli splnené.
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Uznesenie č. 253
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie kultúry pri OcZ
o činnosti komisie.
Uznesenie č. 254
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedníčky komisie školstva pri
OcZ o činnosti komisie.
Uznesenie č. 255
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plán činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2013.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 256
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu o plnení úloh na úseku civilnej ochrany
obce a obrany.
Uznesenie č. 257
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
určilo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových
podmienkach starostov a primátorov miest, v znení neskorších predpisov plat starostovi obce ako súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa §
4 ods. 1, bod 3 zákona č. 253/1994
Z. z. v znení neskorších predpisov,
čo v podmienkach obce je 1,98-násobok, zvýšeného o 20 % v zmysle
§ 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
v znení neskorších prepisov s účinnosťou od 1. 7. 2013.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č.258
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo realizačný projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia Dolná
Súča“ vo výške 2.400.- € s DPH z dôvodu predloženia nedostatočného
projektu v rámci projektu z EÚ, kde
obec požiada o jeho zmenu.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
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Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 259
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na základe žiadosti Juraja Maradíka
a manž. Daniely predbežne súhlasilo s predajom nehnuteľnosti – pozemku E-KN parc. č. 7867 – ostatné
plochy o celkovej výmere 18 m2, zapísanej na LV č. 3353 ako vlastník
obec Dolná Súča v podiele 1/1-ina
za podmienky, že žiadatelia budú
vlastníkmi C-KN pozemkov p. č.
4914/2 a 4912/4 a vznikne scelenie
stavebného pozemku.
Po nadobudnutí vlastníctva je potrebné, aby si žiadatelia podali novú
žiadosť na odkúpenie predmetného
pozemku.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 260
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
1. určilo ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým je predaj
nehnuteľnosti – pozemku C-KN
parc. č. 7886/7 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
23 m2, zapísanej na LV č. 1 ako
vlastník obec Dolná Súča v podiele 1/1-ina pre Romana Jurdu,
Trenčín za účelom scelenia plánovaného oplotenia „uličnou čiarou“ stavebného pozemku C-KN
p. č. 1006/6 a 1006/7.
2. schválilo predaj nehnuteľnosti
– pozemku v k. ú. Dolná Súča,
C-KN parc. č. 7886/7 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej
výmere 23 m2, zapísanej na LV č.
1 ako vlastník obec Dolná Súča
v podiele 1/1-ina pre Romana
Jurdu, Trenčín za účelom scelenia plánovaného oplotenia „uličnou čiarou“ stavebného pozemku C-KN p. č. 1006/6 a 1006/7 za
kúpnu cenu 10,- €/m2.
Celková kúpna cena predstavuje 230,- €. Poplatky súvisiace
s prevodom hradí kupujúci.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 261
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na základe žiadosti firmy STAFIS,
s. r. o., Trenčín predbežne súhlasilo
s predajom pozemku pre 7 parkovacích miest medzi požiarnou zbrojnicou a bytovkou Dolná Súča – 11 b.
j. pre firmu STAFIS, s. r. o., Súvoz
1, 911 01 Trenčín, IČO: 36305103,
z dôvodu scelenia pozemkov k bytovému domu – 11 b. j. a splnenia
podmienok v zmysle stavebného
zákona ku kolaudácii bytovky.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo
len s technickým riešením príjazdovej
cesty k parkovacím miestam tak, aby
bola komunikácia vystavaná len poza
(juhozápadna strana) požiarnu zbrojnicu s dostatočným odvodnením juhozápadného terénu od komunikácie.
Povrchová úprava miestnej komunikácie bude vybudovaná liatym cestným
betónom na náklady žiadateľa.
Po geometrickom zameraní a odčlenení parciel je potrebné, aby si
Firma Stafis, s. r. o., podala novú
žiadosť na odkúpenie pozemku.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 262
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Zmluvu č. 4/2013 o nájme
nebytových priestorov v budove
súp. č. 664 na predmet podnikania:
1. „Kozmetický salón – manikúra pedikúra“ pre KM cosmetics, s. r. o.,
Dolná Súča 383 v zastúpení konateľom firmy Katarínou Masarykovou s účinnosťou od 1. 7. 2013.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 263
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie súhlasné stanovisko finančnej komisie a súhlasilo
s odpredajom prebytočného služobného motorového vozidla RENAULT
19, TN 917 TT, ročník 1994 pre zamestnanca Jána Koníčka za cenu 100.€. Náklady na prepis hradí žiadateľ.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Zapisovateľka OcZ: Danka Gazdíková
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UPOZORNENIE
Zaburinenie pozemkov
Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne ako orgán príslušný
podľa § 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
v platnom znení a § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vás týmto chce
upozorniť na stúpajúcu zaburinenosť pozemkov, ktorých
každým rokom pribúda.
Ide o pozemky ako v zastavaných územiach obcí, tak aj
o pozemky mimo zastavaných území, ktoré sú v osobnom
vlastníctve, pozemky, ktoré boli vydané do náhradného užívania, pozemky, ktoré majú v prenájme poľnohospodárske
organizácie, fyzické osoby, ktoré podnikajú v poľnohospodárstve, ako aj pozemky, ktoré sú určené na bytovú výstavbu.
Poľnohospodárska pôda ako nenahraditeľný prírodný zdroj
vyžaduje primeranú ochranu a starostlivosť. Nesprávne využívanie spôsobuje degradáciu jej vlastností v pôdnom profile, ovplyvňuje vodný režim v pôde, transport živín v pôde,
zhutnenie pôdy a pod. Zásady trvalo udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdy sú ustanovené v § 3 zákona č.
220/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov. Podľa citovaného ustanovenia je každý vlastník, nájomca a správca
poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu
a šíreniu burín na pozemkoch využívaných pre poľnohospodársku prvovýrobu, ako aj predchádzať šíreniu burín na
neobrábaných poľnohospodárskych pozemkoch.
Upozorňujeme na povinnosť každého vlastníka, nájomcu
a správcu poľnohospodárskej pôdy vykonať agrotechnické
opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych
vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu
pred jej poškodením a degradáciou, ktorá mu vyplýva z § 3
odst. 1, písm. a) zákona.
Orgánmi štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sú ministerstvo, krajské a obvodné pozemkové

úrady. V šiestej časti zákona č. 220/2004 Z. z. Priestupky
a iné správne delikty, kde podľa ust. § 25 a § 26 je upravený postup obvodného pozemkového úradu voči fyzickým
a právnickým osobám za porušenie zákonných ustanovení,
ako aj za porušenie povinnosti uložených orgánom ochrany
poľnohospodárskej pôdy:
- podľa § 25 bod (1) písm. b) priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sa dopustí ten, kto spôsobil
svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti
poľnohospodárskeho pozemku. Za priestupok možno fyzickej osobe udeliť pokutu až do 332,- €;
- podľa § 26 bod (1) písm. b) právnická osoba sa dopustí
správneho deliktu, ak spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pôdy. Za zaburinenie pozemku môže orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy uložiť
pokutu od 166,- € až do 33 200,- € za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.
Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie
poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou
životného prostredia.
Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu, žiadame
vlastníkov – nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov dodržiavať citované zákonné ustanovenia a realizovať opatrenia proti rozširovaniu
burín, pravidelné udržiavanie trávnatých plôch ich kosením
v čase pred kvitnutím (najmenej 2-krát do roka), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.
Pozornosť treba venovať i zaburineným poľnohospodárskym pozemkom, ktoré boli pôvodným vlastníkom vyčlenené
z užívania poľnohospodárskeho družstva, ako aj poľnohospodárskym pozemkom vyčleneným do bezplatného náhradného užívania v zmysle § 15 odst. 2 zák. č. 330/91 Zb.
o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov.
Zo strany Obvodného pozemkového úradu v Trenčíne
budú vykonávané previerky plnenia citovaných zákonných
ustanovení. V prípade zistenia porušenia zákona budú udelené finančné sankcie.

Pozývame vás
Obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou pri OcZ
v Dolnej Súči Vás pozývajú pri príležitosti osláv SNP
a Dňa Ústavy SR na

TURISTICKÝ POCHOD
dňa 31. augusta 2013.
Zraz turistov bude o 15.00 hod.
pri pamätnej tabuli na námestí.
Cieľ pochodu bude smerovať
k pamätnej tabuli v osade Repákovci.

Obec Dolná Súča pozýva
priaznivcov dobrej zábavy na

HODOVÚ
TANEČNÚ ZÁBAVU
dňa 16. novembra 2013 o 20.00 hod.
v spoločenskej sále KD
v Dolnej Súči.
Do tanca a na počúvanie bude vyhrávať

Pre účastníkov turistického pochodu
bude pripravené na chate Agrosúča, a. s., Horná Súča
v osade Repákovci malé občerstvenie,
vatra na opekanie a voľná zábava pri harmonike,
hudbe a speve.

Predpredaj vstupeniek bude denne
od 15. októbra na Obecnom úrade v Dolnej Súči.

Srdečne Vás pozývame.

Srdečne Vás pozývame.

DH MISTŘÍŇANKA.
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Obec Dolná Súča a DH Krásinka v rámci Dolnosúčanského hudobného leta
Vás srdečne pozývajú na koncert

Dychovej hudby KRÁSINKA

dňa 18. augusta 2013 o 18.30 hod. na námestí v Dolnej Súči.

Monografia opäť ocenená
V Martine, v centre slovenského národného povedomia, vyhodnotili 7. ročník súťaže Slovenská kronika 2012. Slávnostné vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 21. marca 2013 v priestoroch Slovenského
národného múzea. Medzi ocenenými publikáciami sa nestratilo ani dielo autorského kolektívu pod vedením profesora Jána
Podoláka. Dolná Súča – vlastivedná monografia obce získala vo svojej kategórii tretie miesto. Ocenenie prevzal sám autor
napriek vysokému veku a podlomenému zdraviu v sprievode starostu obce Pavla Kvasnicu.

Turisti sa stretli na Pupáčke
V nedeľu 7. apríla 2013 sa uskutočnilo spoločné stretnutie
občanov Dolnej a Hornej Súče na lúke, ktorú všetci poznáme ako „Pupáčka“.
Toto spoločné stretnutie zorganizovali – komisia sociálna,
zdravotná a bytová pri OcZ v Hornej Súči a kultúrna komisia
pri OcZ v Dolnej Súči pod názvom Pochod zdravia.
Po veľkonočných sviatkoch, kedy sme sa viac venovali
plným stolom a plným žalúdkom, nám prišlo veľmi vhod sa
poprechádzať súčanskou prírodou.
Pri plánovaní pochodu sme si všetci mysleli, že pochod sa
uskutoční už v jarnom duchu – rozkvitnuté stromy a kvety na
lúkach. Ale pani Zima nás presvedčila o opaku. Napriek snehovej prikrývke sa nám pochodovalo veľmi dobre. Na mieste
stretnutia, na lúke „Pupáčka“ bolo približne 15 cm snehu, ale
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nás to neodradilo od príjemnej atmosféry spoločného stretnutia. Po spoločnom zvítaní sa deti mohli do sýtosti vyšantiť
a pri vatre si mohli opiecť slaninku a špekáčiky.
Vatru pre nás pripravili členovia Dobrovoľného hasičského
zboru zo Závrskej, za čo im srdečne ďakujeme.
Hodiny pribúdali, a tak nastal čas sa rozlúčiť. V menších skupinkách sme pomaly odchádzali domov. Z prežitého dňa plného

Stavanie mája
S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj
dávny zvyk stavania májov. Zvyk a túžba prejaviť lásku svojej milej postavením mája, a tým jej dať najavo nielen svoju
lásku, ale aj sľub manželstva, to nám ostalo a tento zvyk sa
zachováva doteraz ako jeden z krásnych tradičných obradov
a zvykov.
Pamätáme si, že máj sa staval v noci či nadránom ako
prekvapenie pre dievčinu, pred ktorej domom ráno vyrástol.
A tiež si pamätáme, že medzi mládencami bola rivalita, ktorý
z nich postaví vyšší máj svojej vyvolenej. Bolo to spojené
aj s bohatstvom: bohatší mládenec – vyšší máj, chudobnejší mládenec – menší máj. Ale nech bol máj akýkoľvek, vari
každú dievčinu potešil.
Dnešné stavanie májov je už bez tajností, je to tradícia, ktorú sa oplatí zachovať a udržiavať. Na konci apríla sa stavanie
mája uskutočnilo za krásneho slnečného počasia v zariadení
pre seniorov. Do tanca a na počúvanie im hrala Detská dychová hudba Rudolfa Hečka a členky zo Senior klubu v Dolnej
Súči im svojím spevom spestrili túto príjemnú atmosféru.
Potom pokračovalo stavanie mája na námestí, kde pracovníci obce vztýčili už pripravený a vyzdobený máj. O príjemnú atmosféru sa postarala DDH R. Hečka pod vedením
Vladimíra Vavra.
Vo večerných hodinách pokračovalo stavanie mája v osade Polníky, kde sa stavalo tradične – ručne za pomoci rebríkov.
V tomto roku daroval obci máj farský úrad v Dolnej Súči,
za čo srdečne ďakujeme.
Ďakujeme všetkým za spoluprácu.
M. G.
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príjemných zážitkov a dojmov sa nám dobre pochodovalo.
Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o hladký priebeh celého
stretnutia. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prekonali svoju
pohodlnosť a tohto pochodu sa zúčastnili.
Zaželajme si do budúcna ešte veľa spoločných stretnutí
občanov Dolnej a Hornej Súče.
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Našim mamičkám a babičkám
Druhá májová nedeľa patrí vám,
matkám. Patrí vám úcta a vďaka za
to, že sme tu. Ďakujeme vám všetkým
za život, za lásku ktorú rozdávate
z celého srdca.
Kto spočíta v kalendári všetky sviatky, dni pracovného pokoja či pamätné
dni? Sú farebné alebo inak výrazne
vyznačené, no nie v každom môžeme
nájsť ten, čo je z hľadiska ľudského
bytia tým najhlavnejším – Deň matiek.
Možno ho právom označiť za prvý sviatok pre každého syna či dcéru, vnúčatá i tie najmenšie pravnúčatá. Nie je
to náhoda, že tento významný deň je
zaradený do najkrajšieho mesiaca v roku. Májový mesiac viac ako iný evokuje mýtus lásky. Je najväčšou radosťou, ktorú človek rozdáva bez hraníc
druhým a sám neobmedzene prijíma
tento dar. Láska vchádza do človeka
cez vzťahy – správanie sa k druhému,
ľudské dotyky, pohľad i pohladenie.
Možno z lásky, možno z potešenia,

možno z túžby po niečom krásnom
vzniká nový život – dieťa. Je vítané,
očakávané i neočakávané. Klope na
ženské srdce samo, oslovuje ho a dôveruje darkyni života – Matke. Matka
je jediná, ktorá pri svojom dieťati stojí,
keď zablúdi, jediná, ktorá verí, keď ho
všetci odsudzujú a jediná, ktorá miluje, keď všetci nenávidia. Pritom sama
je zraniteľná, citlivá a často unavená.
Cez svoje materstvo sa stáva silnou,
odolnou a nevyčerpateľnou.
Silu materinskej lásky možno prirovnať k sile jarnej prírody, z ktorej
vychádza nevyčerpateľná nová energia – čas slnka, čas tepla – čas rozjasnenej matkinej tváre, čas teplých
mäkkých dlaní, čas hojivých slov a povzbudivých úsmevov. Tak ako zem na
jar svieti sviežou zeleňou, hlavičkami
zlatých púpav a ohnivých tulipánov,
tak každá matka žiari pri pohľade na
svoje deti – na svoje kvietky – zázrak
prírody.

Zastavme sa dnes na chvíľu vo víre
všednosti a neodkladných povinností a chyťme do dlaní matkinu ruku.
Láskajme ju tak, ako ona nás kedysi
v detstve hladila, milujme ju tak, ako
ona nás celý život milovala a svojou
bezodnou láskou zahŕňala. Sadnime
si blízko k nej a spomeňme, ako preplakala drobné ranky i veľké úrazy s nami. Ochraňujme a hlaďme ju v čase jej
plnohodnotných rokov života – veď je
naším najväčším bohatstvom.
Aj naša obec sa pripojila k celosvetovým oslavám Dňa matiek. Obecné
oslavy sa uskutočnili v nedeľu 12.
mája 2013 o 15. hodine v kinosále kultúrneho domu. Pre všetky mamičky
a babičky si deti pripravili bohatý kultúrny program. V programe sa predstavili deti z materskej školy, základnej
umeleckej školy, DFS Latovček a Detská dychová hudba Rudolfa Hečka.
Naše drahé mamičky, prajeme vám
všetko najlepšie ku Dňu matiek.
M. G.

Čo všetko deťom k šťastiu treba...
Mesiac jún a deti patria neodmysliteľne k sebe. Dospelí viac
ako inokedy pripravujú pre deti rôzne akcie a zábavné podujatia k ich veľkému sviatku – k Medzinárodnému dňu detí.
Aj v tomto roku školská komisia pri OcZ v Dolnej Súči a DFS
Latovček pripravili v areáli materskej školy zábavné popoludnie pre všetky deti obce. Deti mali možnosť pri plnení rôznych
disciplín preukázať svoju šikovnosť a obratnosť, zabaviť sa,
poskákať si na nafukovacom hrade a trampolíne. Svoju odvahu si mohli vyskúšať pri vození sa na visiacom lane pod bezpečným dozorom profesionálnych hasičov. Šikovné a ochotné mamičky z DFS Latovček pripravili sladké občerstvenie.
Všetky deti sa mohli ponúknuť z rôznych druhov výborných
koláčikov. Nezabudli sme ani na občerstvenie pre rodičov

a na sladký balíček pre každé zúčastnené dieťa.
Sprievodným javom doterajších podujatí k MDD bola vždy
búrka a ani tento rok nás nesklamala. Prihnala sa a nás odohnala. Nevadí! Stretli sme sa aj na druhý deň a všetko zameškané sme dobehli.
Poďakovanie sponzorom: maminám DFS Latovček za výborné koláče, pánom M. a Š. Michálikovim za kotlíkový guláš, Latovčeku a pánovi starostovi za uhradenie poplatku za
nafukovací hrad, hasičom z Hasičskému zboru v TN, pani
Slivovej, vedúcej v COOP Jednote, Latovčeku, Ľ. Krajčovi
a obci za sladkosti, vedeniu školy za poskytnuté priestory,
ale aj všetkým starším deťom, ktoré pomáhali na jednotlivých stanovištiach.			
Š. k.
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Ako sme Paríž dobyli
V dňoch 30. mája až 3. júna
2013 sme sa zúčastnili festivalovej prehliadky na predmestí Paríža vo Vitry-sur-Seine. Poďme ale
po poriadku.
V marci sa obrátila na nás vedúca
mažoretiek z Veselí nad Moravou
Blanka Suchomelová s ponukou sprevádzať ich na festivale vo Francúzsku.
Po doriešení organizačných otázok
sme ponuku prijali. V krátkom čase
bolo potrebné vytvoriť životaschopnú
pochodovú kapelu, a tak sa spojila
časť bývalých členov detskej dychovky s časťou súčasných členov a pochodový orchester bol na svete.
Vo štvrtok 30. mája poobede sme vyrazili z Veselí nad Moravou smer Fran-
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cúzsko. Na druhý deň ráno nás privítal
slnečný Paríž a čakala nás takmer celodenná prehliadka mesta. V podvečerných hodinách sme sa premiestnili
do Vitry-sur-Seine, predmestia Paríža,
kde nás už čakali organizátori festivalu. Po večeri sme sa ubytovali a urobili
sme si skúšku na účinkovanie, ktoré
nás čakalo nasledujúci deň.
Sobota bola náročná na účinkovanie. Počas celého dňa sme vystupovali
v rôznych častiach Vitry-sur-Seine. Vo
večerných hodinách sme sa presunuli
do provinčného mestečka Neuilly-enThelle, kde sme účinkovali na miestnej slávnosti. Návrat do Paríža bol
v neskorých nočných hodinách.
V nedeľu ráno sme už robili budíček s naším česko-slovenským defilé
po meste. Pri obede sme sa konečne

stretli so všetkými zúčastnenými súbormi. Obed bol jeden obrovský piknik
na školskom dvore, a tak sme využili
príležitosť a učili sme našich európskych spoluobčanov naše – Hu. Po
tomto príjemnom uvoľnení a výdatnom
obede nás čakalo finále nášho účinkovania. Všetky zúčastnené súbory mali
pred sebou asi dvojhodinové Grand
defilé cez mestskú časť Vitry-sur-Seine, ktoré sledovalo niekoľkotisíc návštevníkov a česko-slovenská sekcia
sa často tešila potlesku publika.
V nedeľu v podvečerných hodinách
sme sa šťastní a unavení tešili na návrat domov.
Na záver treba dodať, že tentokrát
k dobytiu Paríža stačila dolnosúčanská dychovka a šarm a ladné pohyby
veselských mažoretiek.
V. V.
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41. ročník festivalu HEČKOVA SÚČA 2013
Obec Dolná Súča má bohatú hudobnú tradíciu v oblasti
dychovej hudby v širokom okolí. V tomto roku sme si pripomenuli 160 rokov od narodenia najlepšieho Matulayho
žiaka Michala Jurikoviča. Už v poradí 41. ročník festivalu
dychových hudieb HEČKOVA SÚČA sa konal 8. júna 2013
od 16.00 hod. na námestí v Dolnej Súči. Našťastie nám počasie prialo a festival spolu s tanečnou zábavou sa mohol
konať pod holým nebom.
Organizátorom festivalu bol Obecný úrad v Dolnej Súči
a záštitu nad festivalom prevzal predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček.
Po tónoch slávnostných fanfár sa oficiálne festival začal.
Starosta obce Ing. Pavol Kvasnica všetkých srdečne privítal
a prihovoril sa k návštevníkom a účinkujúcim festivalu dychových hudieb.
Na festivale sa nám predstavili nasledovné dychové hudby: Mládežnícka dychová hudba Rudolfa Hečka z Dolnej
Súče, Dychový orchester Morava pri ZUŠ z Hulína (ČR),
DH Ostratičanka, DHKrásinka z Dolnej Súče a hosť festivalu DH Skaličané.

Leto s Krásinkou
Leto a dychová hudba každý rok
spolu vytvárajú súzvuk, vďaka ktorému sa práve toto ročné obdobie stáva
hneď veselším a krajším. O tom, že
hudba prináša do sŕdc radosť, napĺňa
nás láskou svedčia i mnohé piesne,

Vstupné na festival spojený s tanečnou zábavou bolo 1,- €
a celkovo sa podujatia zúčastnilo 296 platiacich návštevníkov.
Napriek tomu, že festival je už niekoľko rokov nesúťažný
a ide len o prehliadku dychových hudieb, dobre naladené
obecenstvo na námestí ocenilo účinkujúcich búrlivým potleskom. Po skončení festivalu sa na námestí konala tanečná zábava. Až do skorých ranných hodín vyhrávala dychová
hudba Skaličané.
Už teraz sa tešíme, čo nám prinesie 42. ročník festivalu
Hečkova Súča 2014.
Každé mesto i každá obec má svoje zvláštnosti, svoju
atmosféru, ktorú pocíti každý jeho návštevník. O Dolnej Súči
sa hovorí, že sa svojou bohatou tradíciou radí na jedno z popredných miest v trenčianskom regióne. Veľká vďaka patrí
obecnému úradu, že udržiava tieto tradície aj napriek finančným problémom, v ktorých sa kultúra v súčasnosti nachádza.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, občanom a sponzorom,
ktorí podporili toto krásne kultúrne podujatie.
M. G.

kultúrne podujatia a úsmevy na tvárach ľudí.
Dychová hudba v Dolnej Súči má
dlhoročnú tradíciu, ktorá je vďaka pár
nadšencom ešte stále dôležitou súčasťou života v našej obci. Je pravda,
že za posledné roky sa mnohé zmenilo, no odkaz, ktorý so sebou nesie, je

stále rovnaký. Záleží len na nás, či ho
budeme chrániť a odovzdávať ďalej.
Z toho dôvodu sa pár členov súčasnej
dychovej hudby Krásinka rozhodlo, že
budú šíriť jej dobré hudobné meno
v našom okolí, ale aj v zahraničí.
Krásinka vznikla na dobrých základoch, ktoré tvoria hlavne odchovanci
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Mládežníckej dychovej hudby Rudolfa
Hečka a nadväzuje na predchádzajúcu kapelu s rovnomenným názvom.
Snažíme sa však priniesť i niečo
nové, aby sme vedeli zaujať a ukázali, že zlatým časom dychovej hudby
ešte neodzvonilo. Príkladom je snaha
nielen interpretovať, ale i komponovať a upravovať piesne, ktoré sú síce
známe, no neboli nikdy zhudobnené.
Inšpiráciu na úpravu jednej z ľudových piesní našiel i spevák a krídlovák
Michal Čechovský, ktorý vďaka dlhým
zimným večerom namiesto sledovania
Farmy, pozorne počúval dedka svojej
milovanej pri speve a tieto skladby
starostlivo zapisoval. Jednu z nich vybral a vďaka dobrým priateľom, ktorí
vedia tieto melódie dať do konkrétnej
podoby, vznikol mólový čardáš, ktorý
naša DH Krásinka zaradila do svojho
repertoáru a hráva ho po Slovensku
i na Morave.
V tejto aktivite nechceli zaostávať
ani iní členovia, a tak náš umelecký
vedúci, Tomáš Obdržal, spolu so speváčkou Monikou Michálikovou napísali pieseň, ktorá je rovnako príkladom
toho, že hudba, aj tá dychová, ešte
stále nevyčerpala svoje zdroje.
Najdôležitejšou udalosťou pre nás
ako občanov Dolnej Súče, a zároveň
ako muzikantov, bola práve Hečkova
Súča. Na tomto festivale sme sa rozhodli „oprášiť“ staršie skladby, prevažne od slovenských autorov, ako
aj naše nové. Tí, ktorí sa festivalu zúčastnili, sa mohli s nimi oboznámiť.
Dychová hudba Krásinka však ne-

zaháľa a snaží sa reprezentovať Dolnú Súču i mimo našej obce. O tom
svedčí i množstvo koncertov či zábav
počas letného obdobia.
Už v prvý májový deň sme odohrali náš
zároveň prvý koncert, a to v Trenčíne na
Ostrove, kde sa za krásneho slnečného
počasia stretlo veľa priaznivcov dychovej
hudby, zábavy a dobrého jedla.
Onedlho sme sa pripravovali na
ďalší koncert, ktorý sa konal v Znojme
v Českej republike. Ihneď po príchode nás toto mesto prekvapilo svojou
architektúrou a kultúrou. Festival sa
konal v krásnom hradnom areáli pod
holým nebom. Ocenili sme najmä príležitosť striedať sa a zahrať si pri tej istej príležitosti s kapelami, ako je napr.
Dubňanka či Stříbrňanka. Inšpirovaní
ich skvelým výkonom sme naďalej
usilovne pracovali a zdokonaľovali sa
v snahe podať vynikajúci výkon na už
spomínanom festivale dychových hudieb Hečkova Súča.
Nasledovne sme odohrali koncert
v Starom Hrozenkove pri príležitosti
Moravko-slovenského festivalu dychových hudieb Starý Hrozenkov.
Už piateho júla sme sa zúčastnili festivalu v Hradišti, kde sme stretli
i hudobnú skupinu Mladík z Hornej
Súče a zabávali sme sa pri Monshein
kapele z Maďarska.
O týždeň neskôr sme svoj repertoár
zahrali v obci Ostratice, kde sme sa
striedali s dychovými hudbami ako
napr. Májovanka či Šohajka.
Skvelým zážitkom festivalov je práve možnosť stretnúť sa i s výbornými

kapelami, vymeniť si s nimi skúsenosti, načerpať inšpiráciu a energiu do
ďalšej práce.
Šnúra koncertov sa prerušila práve
tanečnou zábavou s názvom Annabál,
ktorú sme odohrali 20. júla tu v Dolnej Súči. Potešilo nás, koľko mladých
ľudí sa prišlo zabaviť a podporiť nás.
Tí, ktorí boli, určite ocenili našu novú
Zmes súčanských piesní, či nové moderné skladby, ktoré sem len nedávno
zaradili do repertoáru. Ako to už býva
zvykom, zábavu sme ukončili o pol
štvrtej ráno nezabudnuteľnou a neopakovateľnou skladbou HU – tancovali všetci prítomní.
V najbližšom období nás čakajú tanečné zábavy na Žítkovej (27. 7), v Kľúčovom (28. 7.) či koncert v Dolnej Súči
(18. 8.) pri príležitosti hudobného leta.
August ukončíme koncertom na
Medzinárodnom festivale dychových
hudieb v Holíči a september otvoríme
koncertom v Dubnici nad Váhom.
Dúfame, že dychová hudba i naďalej zostane dôležitou súčasťou kultúry
našej obce, čo je možné iba vďaka jej
priaznivcom. Čiže vďaka všetkým vám,
ktorí chodíte na koncerty či zábavy a
vyjadrujete tak svoju priazeň tomuto
žánru. Vždy sa tešíme z nových fanúšikov a verte nám, že sa nám i lepšie
hrá, keď vieme, že niekto o to naozaj
stojí a cení si túto prácu. Rovnaká
vďaka patrí i manželkám členov kapely
za ich trpezlivosť a toleranciu, ktorá je
nepochybne potrebná pre správne fungovanie a napredovanie kapely.
Vaša DH Krásinka

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Koncoročný výlet 3. A

Výlet

Dňa 18. 6. 2013 sa výprava 3. A vybrala na preskúmanie západného Slovenska.
Objektom jej skúmania bola jaskyňa Driny, kde žiaci uplatnili svoje teoretické vedomosti z vlastivedy a na vlastné oči uvideli krásu kvapľov. Žiacka fantázia dosahuje
veľké dimenzie a preukázalo sa to aj tu. V prírodných úkazoch videli najrôznejšie
obrazce. Najzaujímavejšie s nich boli pes vyjúci na mesiac, plačúca žena, korytnačka, Svätopluk a jeho traja synovia a mnohé iné.
Naše kroky ďalej smerovali na hrad Červený Kameň. Putovali sme spolu so
sprievodcom po sídle Pálffyovcov, kde sme sa oboznámili so životom panstva,
ich erbom a povesťou o jeleňovi. Okrem zaujímavých faktov bola naša prehliadka
obohatená o pikošky, pri ktorých sme sa nasmiali. Žiaci boli nadšení a odchádzali
plní zážitkov. Veľkú zásluhu mal pán sprievodca, ktorý trpezlivo odpovedal na otázky a nenásilne, ale pútavo nás vťahoval do dejín.
Z. Chmelinová, T. Vasková

Je takmer koniec školského roka
a žiaci jazdia na školské výlety.
Žiaci 1. A, 1. B a 2. A sa vybrali do
Trenčianskej Závady na farmu Uhliská. Deti sa s radosťou rozbehli po
farme a obzreli si kone, kravy, ovce
i kozy, zajace a morky.
V nádhernom prírodnom prostredí
a na čerstvom vzduchu si zašantili
i zajazdili na koňoch.
Výlet sa vydaril, deťom i rodičom
sa páčilo.

Zážitok v telocvični
Deti rady zažívajú niečo nové, odlišné od každodenného stereotypu. Preto sa im veľmi rátalo, keď predposlednú májovú
noc strávili v telocvični. Stretli sa tam prváci, druháci a piataci so svojimi pani učiteľkami a za výdatnej pomoci rodičov. Úžasné
maminy napiekli zákusky, pripravili ovocné misy, objednali pizzu. Pani učiteľky pripravili súťaže, premietanie filmov a rozprávok,
tancovanie zumby a hlavne deti prekonali samé seba a prenocovali v spacáku bez rodičov. Všetci sa tešili na ranný budíček
a šikovne vyupratovali telocvičňu. Tešíme sa na stretnutie v telocvični o rok.
(I. S.)
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Aké sme dosiahli výsledky v školskom roku 2012/2013?
Prospech:

Prospelo: 			
Neprospela: 		
Prospelo s vyznamenaním:
Prospelo veľmi dobre:
Prospelo: 			
Samé jednotky: 		

Správanie:

Znížená známka zo správania:
Pokarhanie riaditeľom školy:
Pokarhanie triednym učiteľom:

NAJ žiaci 2013
• 	Natália BALAJOVÁ, 4. A:
1. miesto v krajskom kole a 7. miesto v celoslovenskom kole súťaže
Jazykový kvet (súťaž v prednese
cudzojazyčnej literatúry), úspešná
recitátorka, reprezentácia školy
v obvodnom a okresnom kole HK
v umeleckom prednese
• Tatiana VASKOVÁ, 3. A:
úspešná reprezentácia školy v Pytagoriáde – 3. miesto v obvodnom
kole, 2. miesto v recitačnej súťaži
Hviezdoslavov Kubín
• Petra TRÚNKOVÁ, 3. A:
úspešná reprezentácia školy v speve – 1. miesto v obvodnom kole súťaže Trenčianske hodiny, 3. miesto
vo výtvarnej súťaži MAS Vršatec,
účasť v obvodnom kole HK, aktívna práca v súbore Latovček, pomoc
triednej učiteľke a vzorné plnenie si
povinností predsedu triedy
• 	Dušan SIVÁK, 3. A:
úspešný riešiteľ obvodného kola Pytagoriády, vzorné správanie a vzorný prospech, veľká pomoc slabo
prospievajúcemu spolužiakovi
• 	Adriana DOBOŠOVÁ, 5. A:
najúspešnejšia riešiteľka školy v ma-

260 žiakov
1 žiačka
119 žiakov
66 žiakov
75 žiakov
53 žiakov
5 žiakov
1 žiak
7 žiakov

Umiestnenie deviatakov:
Gymnázium: 			
Stredná zdravotnícka škola: 		
Pedagogická a sociálna akadémia:
Obchodná akadémia: 		
SOŠ podnikania: 			
SOŠ Pod Sokolice: 			
SOŠ obchodu a služieb: 		
SPŠ Dubnica n. V.: 			
SOŠ stavebná: 			
Dopravná akadémia: 		

tematickej súťaži Matematický klokan – školský šampión, zaradená
medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov Slovenska
• 	Miriam DUŠOVÁ, 7. B:
2. miesto v celoslovenskom kole
súťaže Európa v škole za vlastnú
literárnu tvorbu, reprezentácia školy
v súťaži Šaliansky Maťko, pomoc pri
kultúrnych podujatiach školy a ich
konferovanie

7
3
2
1
9
3
6
3
1
1

• 	Michaela ŠEDIVÁ, 8. B:
3. miesto v celoslovenskom kole
súťaže Európa v škole za vlastnú
výtvarnú tvorbu, vzorné plnenie si
školských povinností a ochota pomôcť
• Juraj MICHÁLIK, 8. B:
reprezentácia školy na hudobných
súťažiach, vzorné správanie a vzorný prospech, ochota pomôcť
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• 	Dominik HAMAJ, 9. B:
1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole s vlastnou multimediálnou prácou, dobré študijné
výsledky
• + spolu so Samuelom PANÁKOM,
9. B:
vzorné nosenie pomôcok, pomoc pri
hudobnom zabezpečovaní detských
karnevalov
• 	Angelika HOLÍČKOVÁ, 8. B:
vynikajúce študijné výsledky, úspešná riešiteľka dejepisnej olympiády,
vzorné správanie a plnenie si školských povinností
• 	Sabina HANKOVÁ, 8. A:
výborný prospech počas doterajšieho štúdia, všestranné schopnosti,
reprezentácia školy v súťažiach
• 	Alexandra ZIMMERMANNOVÁ, 8. A
najvšestrannejšia športovkyňa školy, vynikajúca bežkyňa
• 	Lucia HAMAROVÁ, 7. A:
výborný prospech, vzorné správanie, úspešná riešiteľka Geografickej
olympiády, aktívna práca v triede
• 	Eliška ŠEDIVÁ, 9. A:
vzorná reprezentácia školy v súťažiach slovenského jazyka – olympiáda zo SJL, rétorický Štúrov a Dubčekov Uhrovec, výborný prospech
počas celej školskej dochádzky,

viacročná výborná práca v rozhlasovom krúžku

celého regiónu v stolnom tenise,
vzorné správanie

• 	Annamária PROKOPOVÁ,
• 	Natália BALÁŽOVÁ, 9. A:
ochota, práca v prospech triedy,
vzorné nosenie pomôcok, viacročná vzorná práca v rozhlasovom
krúžku

• 	Ondrej LUKŠO, 9. B:
reprezentácia školy v oblasti hudby
a obce, hudobný sprievod vo folklórnom súbore Latovček, slušné vystupovanie a vzorné správanie

• 	Alena HATNANČÍKOVÁ
• 	Monika BRŠLICOVÁ, 9. A:
viacročná vynikajúca práca v rozhlasovom krúžku, reprezentácia školy
v športových súťažiach,
+ Monika – najlepšia streetbalistka
školy
• 	Michal GAZDÍK, 9. A:
najlepší volejbalista školy, najlepší
basketbalista školy, kapitán športových družstiev chlapcov, najférovejší a všestranný športovec školy,
pohotové a zodpovedné správanie
na LVVK
• 	Karolína BARIŠOVÁ, 9. A:
najlepšia basketbalistka školy, reprezentácia školy v športových súťažiach
• 	Martin ŽÁK, 9. B:
najlepší streetbalista školy, najlepší
skokan do výšky, výborný reprezentant školy v športových súťažiach
• 	Daniel ŠTEFKO, 9. B:
výborná reprezentácia školy, obce,

• Volejbalové družstvo chlapcov,
ktoré sa stalo víťazom okresného
kola vo volejbale a v regionálnom
kole sa umiestnilo na 2. mieste:
Michal GAZDÍK, Michal PODOLÁK,
Mário HLÁVEK, Dominik BLAŽEJ,
Patrik ŠKUNDA, Martin ŽÁK, Matej
VASKO, Juraj MICHÁLIK
• Gymnastické družstvo dievčat,
ktoré sa pri svojej prvej účasti na
gymnastických pretekoch umiestnilo na 3. mieste v okresnom kole:
Adriana TRNAVSKÁ, Gabriela HAMAJOVÁ, Patrícia VAVRUŠOVÁ,
Ema GUGOVÁ, Barbora ĎURINOVÁ
• Florbalové a futbalové družstvo
chlapcov, ktoré úspešne reprezentovalo školu vo florbale a futbale:
Mário HLÁVEK, Michal PODOLÁK,
Michal GAZDÍK, Martin ŽÁK, Jakub
SEDLÁČEK, Andrej KUČERÁK,
Lukáš PANÁK, Damián MIKLAS,
Tomáš KOCIFAJ, FILIP ŠEDIVÝ,
Jakub GAJDOŠÍK, Matúš GRÚLIK,
Šimon REPA

AKO ŽIJEME V MATERSKEJ ŠKOLE
Spomienky na škôlku
Spomínate si ešte na dni strávené v materskej škole?
Určite je tých pekných a úsmevných spomienok veľa. Aj nám
záleží, aby deti spomínali na škôlku rady, boli plné zážitkov,
skúseností, ale aj nových poznatkov a čo je najdôležitejšie,
aby domov odchádzali spokojné.
Materská škola v Dolnej Súči ponúka deťom veľa aktivít,
ktorých zámerom je plnenie Školského vzdelávacieho programu „Dúha nad Krásinom“ i plánu práce MŠ. Niektoré aktivity realizujeme aj prostredníctvom iných organizácií ako

„návštev“, ktoré si pozveme sami, ale niektoré návštevy sa
nám ponúknu samé ako sponzori.
Poľovné združenie v Dolnej Súči nás už tradične potešilo zabezpečením vystúpenia sokoliara. Deti boli s jeho návštevou oboznámené a už netrpezlivo čakali, kedy sa s ním
stretnú na dvore. S obavami pozerali na dravca, ktorý mal
na hlave malú čiapočku z kože a sedel na veľkej rukavici uja
sokoliara. Tí odvážnejší si pohladili aj verného spoločníka –
psíka, ktorého si priviedol a zvedavo očakávali, čo má ukryté
v škatuli, kde sa ozývalo tajomné píp, píp, píp. Keď konečne
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dopoludnie nielen našim deťom, ale aj žiakom ZŠ. Trpezlivo
predvádzali prinesené vybavenie a odpovedali na zvedavé
otázky. Okrem zážitkov si deti odniesli aj darčeky, ktoré nám
colníci priniesli.
Posledný mesiac máme vyplnený športovými aktivitami.
Organizujeme letnú olympiádu v spolupráci so základnou
školou, predškoláci bojujú o putovný pohár vo futbale, spoznávajú dopravné predpisy na vlastných prinesených dopravných prostriedkoch. Aj tento rok sme mali na dvore malé
„Japonsko“.

Bábkové divadielka sú naším príjemným spestrením.
Keby ste videli, ako sa idú tí malí drobci popučiť od smiechu.
Ešte dlho nimi doznievajú vystúpenia profesionálnych bábkohercov, najkrajšie zážitky kreslia na papier a vedia dlhóóó
rozoberať vtipné dialógy.

Okrem policajtov a hasičov sa tento rok deti zoznámili s povolaním colníka. Veľmi si ceníme spoluprácu s rodičmi, ktorí
sú ochotní zabezpečiť takýto deň a ukázať nám svoje povolanie. Touto cestou sa im chceme poďakovať. Deti pozorovali
prácu kynológa, vyhľadávanie zakázaných látok, zadržanie
páchateľa. Mohli si prezrieť zadržaný tovar: nohu slona, vypreparovaného medveďa, vlka, korytnačku a mnoho iného
a veľmi zaujímavého. Colníci prišli vo veľkom počte, vyplnili

Poslednou bodkou za školským rokom a myslím, že aj tou
najťažšou, bude „Noc v materskej škole“. Aj keď niektoré
deti ešte nestrávili noc bez rodičov, veríme, že túto skúšku
naši predškoláci zvládnu a v septembri už ako veľkí prváci
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zasadnú do školských lavíc. Plní sily, spokojní a oddýchnutí budú spomínať na škôlku
s už celkom inými a novými povinnosťami a
starosťami.
Materskú školu v školskom roku 2012/2013
navštevovalo 88 detí, z toho 33 detí k 1. 9.
2013 nastúpi na povinnú školskú dochádzku do základnej školy.
V mene celej materskej školy im v škole
prajeme veľa úspechov.
Pre nás v materskej škole školský rok nekončí mesiacom júnom. Ešte celý júl budeme tráviť čas s deťmi, ktorých rodičia chodia
do práce. V auguste upraceme škôlku, pripravíme triedy a budeme sa tešiť na staré,
ale aj nové detské tváričky.
S. N.

Rukavička Žofka
Dňa 27. júna 2013 som bola pozvaná na otvorenú hodinu do materskej škôlky.
Pani zástupkyňa Alena Majerská zrealizovala hodinu pre pozvaných rodičov v Stimulačnom programe pre predškolákov: Cez
rozprávku do školy. Tak to ste mali vidieť! Pomocou rozprávky si deti prebrali počítanie, geometrické tvary, farby, orientáciu:
vpravo, vľavo, hore, dolu, reprodukciu počutého, medziľudské vzťahy, základné návyky a veľa iných dôležitých vecí, ktoré budú
v škole potrebovať.
Rukavička Žofka bola ich celoročná kamarátka a rozprávka o rukavičke im určite zostane v pamäti na celý život.
Veľká vďaka patrí p. A. Majerskej, pretože je vidieť, že deti všetko, čo ukázali, majú zažité a sú dôkladne pripravené do školy.
J. Hinková

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR LATOVČEK
Detský folklórny súbor Latovček má za sebou ďalší školský rok pôsobenia.
Od septembra začal s nacvičovaním nového pásma pod
stálym vedením Alenky, Veroniky a Slávky. V súbore nastali malé zmeny. Niektoré deti súbor opustili, iné zase prišli,
ale aj napriek tomu má 48 členov, z toho sú dvaja muzikanti, Ondrej Lukšo hrá na harmoniku a Alexander Šedivý na
ozembuch a ostatní jej členovia sú vo vekovom rozmedzí od
4 do 11 rokov.
Súbor má už za sebou niekoľko úspešných vystúpení. Po
premiérovom vystúpení s novým pásmom sa Latovček odprezentoval na DEŇ MATIEK v Dolnej Súči, na podujatí MAS
VRŠATEC v Hornej Súči, na FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTIACH v Trenčíne, na pretekoch DRAČÍCH LODÍ v Trenčíne
a na JÁNSKYCH OHŇOCH v Mníchovej Lehote. Latovček sa zúčastnil aj
súťaže, ktorá sa konala v apríli tohto
roku v Trenčianskej Turnej pod názvom ZATANCUJME SI. Umiestnil sa
v bronzovom pásme. DFS sa ešte počas leta predstavil na námestí v Dolnej Súči počas Kultúrneho leta.
V máji tohto roku sa DFS Latovček
za podpory Obecného úradu pokúsil
usporiadať tanečnú zábavu so zámerom získania finančných prostriedkov
na svoju činnosť. MÁJOVÁ VESELICA
bola úspešná, s pozitívnymi ohlasmi.
Pokúsime sa ju usporiadať aj o rok, aby
sa mohla stať tradičnou. Za úspech veselice sa chceme poďakovať všetkým
zúčastneným spoluobčanom i rodičom,
ktorí nám pri organizovaní nezištne pomohli. Ale nielen pri nej. Rodičia detí
pomáhajú aj počas celého roka pri
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organizovaní jednotlivých vystúpení, ale aj iných akcií. Všetkým
vám ďakujeme za podporu.
DFS má však do budúcnosti veľa nových plánov. Od septembra chceme súbor rozdeliť. Pre veľký počet detí ho plánujeme
rozdeliť do dvoch skupín, na menšie deti a väčšie, s ktorými by
sme sa chceli pokúsiť o párové tance. Z tohto dôvodu chceme
vyzvať ďalších chlapcov vo veku od 8 do 12 rokov: Príďte medzi nás, budeme sa na vás tešiť!

Chceli by sme tiež začať šiť lajblíky pre chlapcov, uvítame každú nezištnú pomoc i šikovné ruky. Za to sa vám deti
odvďačia v budúcej sezóne novými tancami, ktoré potešia
nielen oči, ale i dušu.
Držme si preto palce. V septembri prajeme deťom veľa
elánu a optimizmu do ďalšej práce, vedúcim pevné nervy
a veľa dobrých nápadov.
L.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NAŠI NOVÍ OBČANIA
Sofia Šestáková, Karin Repová,
Hana Bulejková, Karolína Vasková,
Matej Žucha, Samantha Šedivá, Šimon Trúnek

NAVŽDY SA ROZLÚČILI
Margita Plevová, Augustín Holíček,
Monika Babrnáková, Miroslav Gazdík,
Anton Oriešek, Mária Marušincová, Jozef Dobo

MANŽELSTVO UZAVRELI
Patrik Šedivý a Patrícia Repová
Jaroslav Michalec a Miroslava Zajacová
Marek Trúnek a Erika Čapáková
Ing. Slávek Pechtor a Beáta Ballová
Dušan Šimuni a Zuzana Kúdelová
Ing. Peter Pikna a Mgr. Gabriela Gazdíková
Dalibor Kráľ a Renáta Šedivá
Rastislav Rožník a Mgr. Lenka Čičová
Tomáš Žúži a Jana Šiveňová
Ing. Libor Trstenský a Ing. Anna Podoláková

PRIPOMIENKA
Tento príspevok sa týka tých, ktorí chodia do kostola v krátkych nohaviciach, s holými chrbtami či oblečením,
že keď sa zohnú, vidieť im pol holého chrbta alebo skoro pol zadku.
Všetci by mali vedieť, že také oblečenie NIE JE VHODNÉ do chrámu Božieho.
Hovorí o tom aj značenie na dverách kostola (keby si to dotyční všimli).
Tak napríklad v Taliansku by takto „ľahko“ oblečených ľudí do niektorých chrámov ani nevpustili.
A ešte jeden postreh:
V poslednej dobe si do lavíc pre starších v kostole SADÁ MLÁDEŽ, t. j. dievčatá a chlapci vo veku
základnej, strednej či vysokej školy. Je to od nich nevychovanosť, lebo potom starší musia vzadu stáť.

VĎAKA
Vďaka za pomoc každodennú i za pomoc občasnú.
Vďaka za láskavosť, pre ktorú moje nádeje nehasnú.
Vďaka za ľudskosť ľudí, ktorých vôkol seba mám.
Vďaka za to, že môžem poďakovať VÁM.
Ďakujem všetkým blízkym, vzdialeným, známym, neznámym, bývalým, terajším i budúcim dobrodincom za všestrannú podporu, aj za 2 % z daní. Vďaka všetkým ľuďom, ktorí mi
umožňujú stavať sa na vlastné nohy, hrať sa s kamarátmi, chodiť do školy, robiť to, čo ma baví a veriť v plnohodnotný život.
Matúš Breznický s rodinou

AT
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šport
Skončil sa futbalový ročník 2012/2013
Skončil sa futbalový ročník 2012/2013 a naši futbalisti a
tréneri si na chvíľu oddýchnu od futbalových povinností.
Celkovo sa dá sezóna hodnotiť ako úspešná. Po zimnej
príprave, ktorú viedol už nový tréner mužov a zároveň tréner
dorastencov Michal Panák, sa po úvodnom zápase znova
menil tréner a už na dvoch trénerských lavičkách u dorastu a aj u mužov. Táto výmena bola spôsobená pracovnou
zaneprázdnenosťou. Novým trénerom mužov sa stal Patrik
Sedláček a dorastencov viedol Miroslav Hlávek. Žiakov naďalej trénoval Peter Lorenc.
Prvé jarné kolá boli pre nepriaznivé počasie a nevyhovujúci stav trávnikov zrušené a možno aj táto skutočnosť prispela k tomu, že úvodné domáce stretnutie naši muži prehrali,
aj keď treba povedať, že na šance sme viedli celý zápas. V
nasledujúcich zápasoch chlapci bojovali a snažili sa vyhrať
či doma, ale aj vonku a chceli sa odlepiť od dna tabuľky,
no strelecká smola nás neopustila a po poslednom zápase
nakoniec družstvu mužov patrí až 13. miesto. Asi najlepšie a
vyrovnané výkony podávali dorastenci, ktorý si sebavedomo
išli za svojím cieľom a aj v jarnej časti súťaže dominovali na
ihriskách doma i vonku. Celkom presvedčivo vyhrali svoju
skupinu a v dvojzápase s Častkovcami nič nepodcenili a su-

verénne vyhrali a vybojovali si postup do V. ligy (gratulujeme) a ako víťazi boli pozvaní na turnaj „víťazov majstrovstiev
oblastí dorastu“ do Selca, kde sa konal 3. ročník. Spomedzi
najlepších z trenčianskeho, topoľčianskeho, prievidzského,
považskobystrického regiónu a usporiadateľskej obce po
dvoch výhrach jednej remíze a jednej prehre skončili na 3.
mieste (pozri tabuľku). Starší žiaci si v jarnej časti udržali
svoju formu a svojimi výkonmi potvrdili, že vedia hrať futbal
a celkovo sa umiestnili na peknom 6. mieste. Treba poďakovať aj našim najmenším futbalistom – mladším žiakom,
ktorí svojimi výkonmi na ihrisku tiež určite potešili fanúšikov
a ako najmladší zástupcovia futbalovej rodiny, tak ako naši
dorastenci, vyhrali svoju skupinu a všetci boli za svoje výkony odmenení zástupcami OBFZ Trenčín. A nakoniec ešte
raz sezónu 2012/2013 možno zhodnotiť ako úspešnú, aj keď
bude treba do budúcnosti trocha pridať.
TJ Slovan Dolná Súča ďakuje všetkým, ktorí venovali 2 %
z daní a všetkým, ktorí prispeli na jej chod a činnosť, hráčom
za výkony na ihrisku a fanúšikom za podporu v hľadisku.
Zároveň vás všetkých pozývame na ďalšie futbalové stretnutia, ktoré odohrajú naše družstvá v sezóne 2013/2014.
R. O.

Turnaj víťazov majstrovstiev oblastí dorastu
Poradie

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

1

Borčice

4

2

2

0

4:0

8

2

Chynorany

4

2

1

1

4:3

7

3

Dolná Súča

4

2

1

1

3:2

7

4

Selec

4

1

1

2

5:5

4

5

Preseľany

4

0

1

3

2:9

1

Rozpis zápasov jesennej časti sezóny 2013/2014
MUŽI

Dorast – 5. liga sever

Kolo Deň Dátum Čas

Majstrovský futbalový
zápas

Kolo Deň Dátum Čas

Majstrovský futbalový
zápas

1.

Ne.

2.
3.
4.

4.8.

17.00

V. Bierovce – Dolná Súča

1.

So.

3.8.

10.30

Dolná Súča – Stará Turá

Ne.

11.8.

17.00

Dolná Súča – Dubodiel

2.

Ne.

18.8.

17.00

Ľuborča – Dolná Súča

3.

Ne.

11.8.

14.30

Opatová – Dolná Súča

So.

17.8.

10.30

Dolná Súča – Prečín

Ne.

25.8.

17.00

Dolná Súča – Horná Súča

4.

Ne.

25.8.

14.30

Dubodiel – Dolná Súča

5.

Št.

29.8.

17.00

Dolná Súča – Bošáca

6.

Ne.

1.9.

16.00

Zamarovce – Dolná Súča

5.

So.

31.8.

11.30

Dolná Súča – Borčice

6.

Ne.

8.9.

13.30

Papradno – Dolná Súča

7.

Ne.

8.9.

16.00

8.

Ne.

15.9.

16.00

Dolná Súča – Pobedim

7.

So.

14.9.

11.30

Dolná Súča – Svinná

Horné Srnie – Dolná Súča

8.

So.

21.9.

11.30

Dolná Súča – D. Kočkovce

9.

Ne.

22.9.

15.30

Soblahov – Dolná Súča

9.

Ne.

29.9.

10.30

Šimonovany – Dolná Súča

10.

Ne.

11.

Ne.

29.9.

15.30

Dolná Súča – Očkov

10.

So.

5.10

11.30

Dolná Súča – Kanianka

6.10.

14.30

Skalka n. V. – Dolná Súča

11.

So.

12.10.

14.30

Chynorany – Dolná Súča

12.

Ne.

13.10.

14.30

Dolná Súča – Čachtice

12.

So.

19.10.

11.30

Dolná Súča – Tr. Turná

13.

Ne.

20.10.

14.00

Myjava „B“ – Dolná Súča

13.

So.

26.10.

11.30

Drietoma – Dolná Súča

14.

Ne.

27.10.

14.00

Dolná Súča – V. Hradná

14.

So.

2.11.

11.30

Dolná Súča – Domaniža

15.

Ne.

3.11.

13.30

Tr. Jastrabie – Dolná Súča

15.

Ne.

10.11.

10.30

Bošáca – Dolná Súča

16.

Ne.

10.11.

13.30

Dolná Súča – V. Bierovce
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Starší žiaci

Kolo Deň Dátum Čas

Mladší žiaci

Majstrovský futbalový
zápas

1.

Ne.

18.8.

10.30

Opatová – Dolná Súča

2.

Ne.

25.8.

15.00

Dolná Súča – Drietoma

3.

Št.

29.8.

15.00

Dolná Súča – Bobot

4.

Ne.

1.9.

10.30

Horná Súča – Dolná Súča

5.

Ne.

8.9.

14.00

Dolná Súča – Tr. Turná

6.

Ne.

15.9.

10.00

Podolie/Očkov – Dolná Súča

7.

Pia.

20.9.

15.30

Záblatie – Dolná Súča

8.

Ne.

22.9.

9.30

Krajné – Dolná Súča

9.

Ne.

29.9.

13.30

Dolná Súča – Horné Srnie

10.

Ne.

6.10.

9.30

Tr. Stankovce – Dolná Súča

11.

Ne.

13.10.

12.30

Dolná Súča – Soblahov

12.

Ne.

20.10.

9.30

AS Trenčín – Dolná Súča

13.

Ne.

27.10.

12.00

Dolná Súča – Selec

14.

Ne.

3.11.

10.00

Stará Turá – Dolná Súča

15.

Ne.

10.11.

11.30

Dolná Súča – Bošáca

Kolo Deň Dátum Čas
9.30

Majstrovský futbalový
zápas

1.

So.

31.8.

Dolná Súča – Melčice/
Ivanovce

2.

Ne.

8.9.

3.

So.

14.9.

9.30

Dolná Súča - Tr. Stankovce

4.

So.

21.9.

9.30

Dolná Súča – Chocholná

5.

Ne.

29.9.

6.

So.

5.10.

7.

Ne.

13.10.

Bierovce – Dolná Súča

Motešice – Dolná Súča
9.30

Dolná Súča – Očkov/Podolie
TTS Trenčín – Dolná Súča

Ostatné časy budú spresnené dodatočne.

SUGAN CUP 2013
Poslednú júnovú sobotu sa v obci Dolná Súča konal už tradičný 3. ročník turnaja v malom futbale.
Hralo sa na dvoch umelých trávnikoch v areáli základnej školy pod dohľadom usporiadateľov, miniligového tímu FK KRASÍN a obce Dolná Súča.
V tento pekný slnečný deň sa postavilo proti sebe 12 mužstiev a približne 120 hráčov, čo je potešujúce číslo
vzhľadom na fakt, že ide o turnaj organizovaný pre občanov a rodákov Dolnej Súče. Hralo sa v dvoch skupinách,
z ktorých postúpili prvé 4 tímy do vyraďovacieho kola.

Všetky zápasy sa niesli v priateľskom
duchu, a tým sa motto celého turnaja
,,DOBRE JE STRETÚŤ SA“ naplnilo do bodky. Pred hlavným zápasom
prebehlo tradičné kopanie jedenástok,
kde si mohol každý skúsiť svoje strelecké schopnosti a vyhrať zaujímavé
ceny, medzi ktoré patrili zlatý príve-

sok, mobilný telefón a iné. Z víťazstva
sa tešil, ako po predchádzajúce dva
roky, hráč mužstva TAJFÚN Stanislav
Vendžur, ktorý svoje kvality preveril
medzi viac ako pol stovkou hráčov.
Po prvýkrát si mohli vyskúšať kopanie
jedenástok aj ženy a dievčatá, kde sa
pri skromnejšej účasti prihlásených
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stala víťazkou Nika Rožníková. Touto
cestou sa zároveň chceme poďakovať
všetkým brankárom, ktorí jedenástky
odchytali.
V podvečerných hodinách sa bojovalo o medaily. Z tretieho miesta sa
tešil Slavoj potom ako zdolal mužstvo Lazio. Vyvrcholením turnaja bol
finálový zápas medzi najúspešnejšími
tímami vo vyraďovacích kolách – mužstvami Rakeťáci a Dream team. Celkovým víťazom sa stalo až po jedenástkovom rozstrele mladé mužstvo
Rakeťáci, ktoré obhájilo svoj triumf.
Odmenou za ich skvelý výkon v tomto aj v predchádzajúcich ročníkoch je
putovný pohár, ktorý im zostáva natrvalo. O rok tak budeme hrať na turnaji
o nový putovný pohár.
Okrem medailových mužstiev boli
vyhodnotené aj individuálne kategórie: najlepší strelec turnaja – víťaz
Patrik Trúnek, najlepší brankár turnaja – víťaz Richard Šedivý a najmladší
hráč turnaja. Nesprávne vyhlásený
víťaz tejto kategórie Denis Krajčo odovzdal neskôr všetky ocenenia skutočne najmladšiemu hráčovi Tiborovi
Hamajovi, za čo mu patrí vďaka. Cena
pre najstaršieho hráča turnaja patrí
Pavlovi Strakovi. Najstaršie a zároveň
najslušnejšie mužstvo Vijo Banan tiež
nezostalo bez ceny.
O tom, že ľudia v obci futbal milujú,
dokazoval aj pohľad na mnoho ľudí,
ktorí sa turnaji zúčastnili či už ako hráči, alebo ako diváci.
Pre všetkých bolo pripravené bohaté občerstvenie, atrakcie ako paintball,
pre najmenších skákací hrad, maľovanie na tvár a rôzne súťaže.
Teší nás, že tento už „tradičný turnaj“ sa pevne zakorenil medzi pravidelne organizovanými akciami v Dolnej Súči.
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FUN RADIO, VAJP, RS POD HÁJOM, ZLATNÍCTVO SOFI, DROGÉRIA TERKA,
TONERY SK, O2, ZEL-VAK.
Všetkých vás srdečne pozývame aj o rok v poslednú júnovú sobotu na ďalší
ročník turnaja SUGAN CUP 2014, aby sme opäť spoločne naplnili motto turnaja
„DOBRÉ JE STRETNÚŤ SA“. Tak o rok dovidenia!
Ešte raz všetkým ĎAKUJEME.
Za FK KRASÍN
Martin Kotrbčík

1. miesto – Rakeťáci

Veľké poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu turnaja.
Bez vašej pomoci by jeho realizácia
nebola možná.
Poďakovanie patrí aj partnerom
turnaja: LAMELLAND, PAM DIESEL,
AUTO PEGA, AAA KRBY, REMAR,
MASTAV, s. r. o., PEKATEX, HLÁVEK
RASŤO, PYROSERVIS, ROKOM,
MARCEL, IPOS, s. r. o., ALPINE PRO,
INSPORLINE, Poliklinika JUH, TNT,

2. miesto – Dream team
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